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RESUMO 

 

PEREIRA, Paulo Victor dos Santos. Para que a geografia encontre a educação 

ambiental: Caderno de propostas pedagógicas para o ensino de Educação Ambiental a 

partir do viés geográfico 2018. 55 f. Projeto de qualificação (Mestrado Profissional em 

Práticas de Educação Básica) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2018. 

 

As questões ambientais vêm ganhando destaque em noticiários dos mais diversos veículos 

de comunicação nos últimos tempos. Trazer essas questões para sala de aula torna-se 

imperativo na construção de uma educação ambiental crítica e transformadora e a 

interdisciplinaridade se mostra como importante ferramenta nessa tarefa. Com este caderno 

de propostas pedagógicas, pretendemos propor orientações para professores de geografia 

que pretendem abordar a temática ambiental de forma crítica dentro do ambiente escolar. 

Dessa forma, a partir da elaboração deste material, não se espera criar bulas ou receitas 

prontas para este fazer pedagógico, mas sim apontar diretrizes e sugestões que possam 

contribuir para a promoção de uma Educação Ambiental transformadora a partir do estudo 

em Geografia. Buscaremos, então, fundamentar toda a proposta pedagógica dentro da 

realidade do cotidiano do aluno, e assim lançaremos mão do conceito de espaço geográfico 

sob seu entendimento enquanto totalidade, para articular as questões ambientais à realidade 

daquela comunidade. Tal proposta se encontra em consonância com nossa perspectiva de 

Educação Ambiental, onde consideramos o espaço geográfico enquanto ponto de partida 

para uma reflexão crítica sobre o uso do espaço pelos diversos interesses econômicos, 

políticos e sociais. 
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Prefácio 

 

Diante de muitos fatos atuais, de dimensões locais e globais, a humanidade tem se 

questionado sobre como conseguiremos lidar com os problemas ambientais que se 

apresentam. Eles desabrocham...se multiplicam aos nossos olhos, nos deixando atônitos e, 

muitas vezes, assustadoramente imobilizados, já que não conseguimos entendê-los em sua 

complexidade e nem tampouco agir de forma consciente e coerente para resolvê-los. A crise 

ambiental vem se agravando a cada dia... 

Quantos caminhos precisaremos trilhar, quantos encontros precisaremos tecer a fim 

de que as questões ambientais possam ser enfrentadas como questões também sociais, 

políticas e econômicas; ou seja, como questões socioambientais? Como as diversas áreas 

do conhecimento humano, em suas objetivações frente à realidade material, podem 

estabeler novos olhares, novos diálogos, novos percursos que contribuam para o surgimento 

de novos conhecimentos e novas sensibilidades que possam consolidar novas práticas nas 

relações entre os grupos sociais e destes com a natureza? 

Paulo Victor, professor da Educação Básica do município de Duque de Caxias/RJ, 

parte da realidade objetiva do entorno da escola onde leciona a disciplina Geografia para 

tentar refletir sobre essa problemática. Entendendo que a Geografia é um campo conceitual 

fecundo e que os conflitos socioambientais do bairro são o substrato material para a 

reflexão-ação necessária, mobiliza alunos e professores nessa busca por novos diálogos, 

novos conhecimentos, novos caminhos, novos encontros, reencontros, diante de tantos 

desencontros, da sociedade com a natureza. Partindo de uma perspectiva material, histórica 

e dialética, cria possibilidades para que os alunos desvelem as contradições existentes nesse 

espaço geográfico e possibilita que estes se compreendam como sujeitos com potencial 

transformador daquela realidade na qual estão imersos. 

“Para que a Geografia encontre a Educação Ambiental” proporciona a nós, 

professores, o reconhecimento de que o diálogo das diferentes áreas do conhecimento com 

a Educação Ambiental, na perspectiva crítica e transformadora, traz muitas possibilidades 

para a construção de práticas pedagógicas que contribuam para o enfrentamento necessário 

da sociedade ante as questões ambientais. Que novos encontros com a Educação Ambiental 

possam acontecer na Educação Básica! 

 

Aline Viégas 
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Os caminhos que levaram até aqui 

 

 

Inicio esta reflexão a partir da minha relação com a geografia e com o ato 

pedagógico. Nos meus tempos de estudante, ainda no ensino básico, nunca fui um aluno 

excepcional. Tirava notas razoáveis, gostava de conversar e brincar em sala de aula, atitudes 

que hoje, enquanto professor considero coerentes com as de um estudante, na época não 

eram vistas com bons olhos. Não que eu tenha a idade avançada. Estou falando do final da 

década de 1990 e início dos anos 2000. A questão é que até hoje muitos docentes possuem 

o olhar bastante conservador e naquela época o número de colegas com essa postura ainda 

era maior. Bem como a questão da nota. Cresci numa época onde o bom aluno era aquele 

com a nota 10, como se as notas obtidas nas provas refletissem um discente em sua 

totalidade. Enquanto professor não gosto muito de classificar alunos, compará-los e 

tampouco reduzi-los a nota.  

Bem, retomando minha história, o fato curioso é que jamais havia me imaginado 

professor. Na verdade, a minha única certeza era que eu nada sabia do que eu queria ser em 

relação a minha formação profissional. Quando eu estava cursando o 3° Ano do Ensino 

Médio, despertei o olhar para a docência, nitidamente influenciado por meus professores 

naquele ano. Em um primeiro momento, me dividia na dúvida entre optar pela escolha do 

curso para qual eu prestaria vestibular naquele ano. A medida que o ano foi passando, a 

certeza foi se consolidando em minha mente. É Geografia, com certeza. E assim foi. Presto 

vestibular e tenho a felicidade de ser aprovado. No ano seguinte, iniciara meus estudos na 

UFRJ. Existia o receio daquela escolha não ter sido acertada, entretanto o tempo   veio a 

dizer e afastar qualquer tipo de incerteza.  

Na academia me aproximo da pesquisa. Já tinha plena convicção que queria 

lecionar, agora no entanto, a produção científica também se faz presente em minhas 

ambições. Ingresso no Laboratório de Climatologia e a Análise Ambiental (CLIMAGEO), 

liderado pela Prof. Dra. Ana Maria de Paiva Macedo Brandão. Foi um verdadeiro 

aprendizado.  Mesmo não tendo essa clareza na época, considero esse momento crucial em 

minha aproximação das discussões e reflexões sobre as questões ambientais, mesmo que 

ainda de forma embrionária. O cotidiano universitário, participações em eventos científicos, 

apresentações de trabalhos, enfim, toda essa dinâmica abrem meus olhos para a produção 

científica. Ao finalizar meu curso de graduação, fica o desejo de dar continuidade a pesquisa 

científica correlacionando-a a prática pedagógica.  

Ao ingressar em sala de aula enquanto professor, sentia a carência de utilização de 

algumas categorias analíticas em meu ato pedagógico, em específico no trato das questões 

ambientais, temática adotada como foco de reflexões ainda nos tempos de graduando. Ao 

conversar com colegas, também professores de geografia, passei a ter dimensão que tais 
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angústias não eram somente minhas, muitos docentes compartilhavam do mesmo 

sentimento de incertezas e dúvidas. Então, busco dar continuidade a minha formação 

docente a fim de sanar alguns questionamentos e inquietações em mente. Ingresso no 

Programa de Residência Docente, do Colégio Pedro II; essa experiência me forneceu a 

possibilidade de estar em contato com outros professores de maior bagagem, efetivando de 

fato uma formação complementar em questões de didáticas e até mesmo conceituais, bem 

como em outros aspectos da vida escolar.  

Todo este processo significou para mim um momento ímpar de vivenciar, na 

prática, a experiência docente. Passo então a desenvolver projetos pedagógicos sob o viés 

ambiental nas escolas onde atuava, no entanto sem ainda uma devida precisão conceitual. 

Posteriormente, inicio os estudos no Mestrado Profissional em Práticas de Educação Básica 

no Colégio Pedro II, onde encontro a Prof. Dra. Aline Viégas. Sua contribuição foi 

determinante em minha adoção de um referencial teórico conceitual crítico e pautado no 

materialismo histórico dialético para abordagem das questões ambientais em meu ato 

pedagógico.  

Deparo-me então com a Educação Ambiental Crítica-transformadora. Até o dado 

momento eu não tinha o esclarecimento que a Educação Ambiental, apesar de adjetivada 

no singular, reunisse tendências bastante diversas e até mesmo antagônicas. Ao aprofundar 

nas leituras sobre a temática, enxergo que não podemos entender a Educação Ambiental 

como um gigantesco bloco monolítico. Sob sua espalda, concentram-se distintas tendências 

pedagógicas, não raro caso, marcadas por antagonismos. Fato este, se deve à elevada 

pluralidade de visões de mundo, correlacionadas aos distintos pressupostos teóricos, 

epistemológicos, metodológicos e políticos. Ao homogeneizar todo o espectro das 

diversidades contidas dentro das diferentes concepções de Educação Ambiental, reduz-se 

toda uma variedade de características pedagógicas, políticas, éticas e epistemológicas que 

definem as concepções e práticas da Educação Ambiental e compõem o campo social 

investigado. 

  O uso indiscriminado do termo, esvazia toda sua reflexão teórica, fomenta o 

falecimento prematuro da ideia. Essas diferentes abordagens de educação ambiental podem 

ser agrupadas em dois grandes blocos: as perspectivas adaptadoras-reprodutoras e as 

perspectivas transformadoras. A perspectiva adaptadora (disciplinatória, ingênua, ativista e 

conteudista) é caracterizada pela ideia de que a educação ambiental tem como tarefa a 

adaptação dos indivíduos a um renovado modelo de sociedade que, embora com maiores 

preocupações com as questões ambientais, não questiona o sistema político-econômico-

ideológico vigente.  

Esse grupo de perspectivas contribui para a reprodução das relações entre os grupos 

sociais e deles com o ambiente. Já a perspectiva transformadora, parte de análises críticas 

das relações entre os indivíduos e destes com a natureza em que vivem, compreendendo-as 

como relações históricas, cujas marcas são a desigualdade social e a degradação ambiental. 
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Essas diferentes perspectivas indicam que a ação educativa sobre o ambiente exige reflexão 

e análise para que, do ponto de vista prático e conceitual, seja construída de forma mais 

consequente e competente.  

Dessa forma, a partir dessa clareza de ideias, minhas inquietações ficam voltadas 

para como a geografia, enquanto campo do saber institucionalizado, bem como disciplina 

escolar pode contribuir para uma Educação Ambiental Crítica e Transformadora. 

Voltávamos ao sentimento de carência de categorias que enquadrassem a geografia sob essa 

perspectiva de análise. Passo então a costurar esse entrelace a partir do objeto de estudo 

primeiro da geografia, o espaço.  

Assim como todos os campos científicos, a geografia lança mão de alguns conceitos 

chave para sua objetivação, são eles: paisagem, região, espaço, território e lugar. Todos 

estes conceitos possuem grande relevância nos estudos geográficos e apesar do tratamento 

enquanto conceitos distintos, guardam forte relação de parentesco, uma vez que todos se 

relacionam à ação humana sob a superfície terrestre. Ao longo da história do 

desenvolvimento da geografia enquanto ciência, estes conceitos foram sendo 

ressignificados e sendo alternados como referência, de acordo com as diferentes correntes 

teóricas do campo geográfico.  

Com a ascensão da Geografia Crítica, em meados da década de 1970, o conceito de 

espaço permanece na centralidade dos estudos geográficos. As análises espaciais sob a 

perspectiva da teoria marxiana passam a estar atreladas às intensificações das contradições 

sociais e consequentemente espaciais, fruto da crise do capital. Sob essa ótica, o espaço, 

este exprime as características dos modos de produção ali atuantes.  Assim, o modo de 

produção capitalista, determina e a mesmo tempo é determinado pelo arranjo espacial 

disposto. 

Minha tarefa, passara a ser então traçar paralelos com conceitos fundantes do pensar 

geográfico e aproximar a geografia da Educação Ambiental Transformadora, de modo com 

que a geografia, enquanto disciplina escolar, a partir de sua objetivação enquanto ciência, 

contribua de forma substancial para implementação da Educação Ambiental. Passo a ter a 

dimensão que o espaço é o elo existente entre esta relação contraditória entre a natureza 

natural e a natureza socializada. E nesta relação, através do trabalho humano, é que o espaço 

pode ser entendido enquanto geográfico. 

Dessa forma, o espaço geográfico pode ser entendido enquanto totalidade, uma vez 

que, de forma dialética, o espaço media a relação contraditória presente entre a natureza 

natural e a natureza socializada e articula uma na outra, tornando-as una e dual 

concomitantemente. Outro ponto crucial, sob minha ótica, é a adoção da totalidade enquanto 

categoria central nas análises e reflexões. Romper com o paradigma vigente que impõe o 

antagonismo entre o ser humano e natureza se torna imperativo, uma vez que, através de 

uma visão de realidade cindida, determinada pelo sistema de produção capitalista, onde 

seres humanos se entendem alheios à natureza. É preciso melhor compreender a 
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configuração da totalidade existente na relação entre seres humanos e natureza. O espaço 

geográfico pode ser entendido enquanto totalidade, uma vez que, de forma dialética, o 

espaço media a relação contraditória presente entre a natureza natural e a natureza 

socializada e articula uma na outra, tornando-as una e dual concomitantemente.   E nesta 

relação, através do trabalho humano, é que o espaço pode ser entendido enquanto 

geográfico. 

Dentro da realidade em que o debate ambiental, na atualidade, tem estado cada vez 

mais presente nos diversos veículos de comunicação, assumindo assim maior destaque, não 

somente na mídia, mas inclusive nos debates acadêmicos, em conferências internacionais e 

no Brasil a respeito dessa temática, abordar tais discussões dentro do ambiente escolar é 

fundamental para a construção de uma educação ambiental pautada sob uma visão crítica e 

voltada para a transformação de uma dada realidade. A geografia, não somente como área 

do conhecimento, mas também como disciplina escolar, se abordada sob uma perspectiva 

crítica, é terreno fecundo para a implementação de uma educação ambiental efetiva, que 

possa contribuir para a mudanças subjetivas de indivíduos, e assim contribuir para a 

superação desta realidade em que nos deparamos, marcada pelo desprezo ambiental em 

função da ordem do capital vigente. 

Assim, a partir da elaboração deste caderno de propostas pedagógicas, viso propor 

orientações para docentes, em específico os de geografia, mas não somente, que pretendem 

abordar a temática ambiental de forma crítica dentro do ambiente escolar. Dessa forma a 

partir da elaboração deste material a partir de práticas pedagógicas empregadas, não se 

espera criar bulas ou receitas prontas para este fazer pedagógico, mas sim apontar diretrizes 

e sugestões que possam contribuir para a promoção de uma Educação Ambiental 

transformadora a partir do estudo em Geografia. Buscaremos, então, fundamentar toda a 

proposta pedagógica dentro da realidade do cotidiano do aluno, e assim lançaremos mão do 

conceito de espaço geográfico sob seu entendimento enquanto totalidade, para articular as 

questões ambientais à realidade de uma dada comunidade. 
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Apresentação 

 

 

 Com este caderno de propostas pedagógicas, pretendemos propor orientações para 

professores de geografia que pretendem abordar a temática ambiental de forma crítica 

dentro do ambiente escolar. Dessa forma, com a produção deste material, não se espera criar 

bulas ou receitas prontas para este fazer pedagógico, mas sim apontar diretrizes e sugestões 

que possam contribuir para a promoção de uma Educação Ambiental transformadora a 

partir do estudo do meio em Geografia. Buscaremos, então, fundamentar toda a proposta 

pedagógica dentro da realidade do cotidiano do aluno, e assim lançaremos mão do conceito 

de espaço geográfico sob seu entendimento enquanto totalidade, para articular as questões 

ambientais à realidade daquela comunidade.  

Tal conjunto de atividades pedagógicas, foi elaborado em consonância com a 

perspectiva do local enquanto ponto de partida para a compreensão do mundo e do nosso 

papel nele. As transformações, dessa forma, partiriam do local, da realidade concreta onde 

os indivíduos estariam inserido.  Esta proposta foi elaborada e aplicada junto a alunos do 6° 

ano do ensino fundamental, na Escola Municipal Rotary, situada em Santa Cruz da Serra, 

bairro do município de Duque de Caxias – RJ. Tomando como base essa experiência, 

fornecer-se-iam subsídios necessários aos professores para a implementação de nossa 

proposta pedagógica, em diversas realidades locais. 

O presente trabalho foi desenvolvido tendo como base orientações para docentes 

(em específico os de geografia), foi construído paralelamente a pesquisa 

(RE)DESCOBRINDO O RIO SARACURUNA: Uma proposta interdisciplinar para 

abordagem do tema em Educação Ambiental, a partir de um processo contínuo de ação-

reflexão-ação das práticas pedagógicas empregadas, planejadas no projeto inicial e 

implementadas ao longo do desenvolvimento dessa pesquisa. A partir das propostas 

educacionais planejadas, objetivou-se a abordarem da temática ambiental de forma crítica 

dentro do ambiente escolar, visando apontar para diretrizes e sugestões que possam 

contribuir para a promoção de uma Educação Ambiental Crítica e transformadora a partir 

do estudo em Geografia.  
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Atividades Propostas:   

 

Descobrindo a geografia: discussões sobre o objeto de estudo 

geográfico  
 

 

O que estuda a geografia? Por inúmeras vezes fiz essa pergunta em sala de aula e 

não consegui obter uma resposta. Eu não buscava respostas elaboradas e densas em termos 

conceituais, mas quando eu perguntava sobre outras disciplinas escolares como matemática, 

história ou biologia os alunos minimamente eram capazes de falar algo a respeito das 

objetivações destas áreas do conhecimento. Em relação a geografia, eles, os alunos sabiam 

sim, indicar conteúdos contidos no saber geográfico, mas não conseguiam desvendar de 

fato qual era o real objeto de estudo da Geografia.  

Fiz essa experiência em diversos anos de escolaridade e passei a perceber que, de 

uma forma geral os alunos não sabiam ao certo o que realmente a geografia estudava. Não 

somente no 6° ano do ensino fundamental, por ser uma etapa de significativas mudanças na 

grade curricular, onde geralmente o aluno passa a ter um professor específico por disciplina, 

mas muitas vezes no 3° ano do Ensino Médio. Tendo isso em vista, por muitas vezes me 

senti na obrigação de fomentar esse tipo de conversa com os alunos, a fim de promover o 

elucidação desta questão ainda muito obscura para os discentes.   

 

Figura 1 - Atividade descobrindo a Geografia  

 
Fonte: O Autor, 2017.  
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Assim, pensei e elaborei essa proposta, uma roda de conversa para fazer com que 

os alunos, ao chegarem no 6° ano, tenham mais clareza acerca do objeto de estudo primeiro 

da geografia atual, o Espaço.  Para melhor entendimento da proposta dividi-a em etapas. 

Em um primeiro momento organizo os alunos em círculo, em seguida faço o 

questionamento sobre o que estuda a geografia e a partir daí passa a ser promovido um 

debate. A fim de subsidiar as reflexões feitas pelos alunos traço comparações com outras 

disciplinas, como matemática, história, anteriormente aqui enunciadas. Feito isto e uma vez 

chegando-se ao denominador de que é o espaço o foco de objetivações dos estudos 

geográficos, cabe agora a explicitação do conceito geográfico. Sob a ótica marxiana, espaço 

ganha o entendimento de “locus da reprodução das relações sociais de produção, ou seja, a 

reprodução da sociedade”. (CORRÊA, 2008 p. 26).  

Entretanto, torna-se crucial a explanação aos alunos sobre a imbricação entre o 

modo de produção e o espaço. Por possuírem relação de interdependência, não é possível 

conceber tais conceitos de forma isolada, como já afirmava Milton Santos.  

Os modos de produção tornam-se concretos sobre uma base territorial 

historicamente determinada. Deste ponto de vista, as formas espaciais 

seriam uma linguagem dos modos de produção. Daí, na sua 

determinação geográfica, serem eles seletivos, reforçando dessa 

maneira a especificidade dos lugares. (SANTOS, 1977 p. 14). 

 

Assim, o modo de produção capitalista, determina e a mesmo tempo é determinado 

pelo arranjo espacial disposto. Importante também, é trazer essas reflexões para a realidade 

do aluno a partir de exemplos de seu cotidiano. De fato, adentrar as características do 

modelo de produção capitalista com alunos de 6° ano pode parecer um tanto fora de 

contexto, pedagogicamente falando. No entanto, ao elucidar a característica primeira do 

capitalismo, aquela que funda sua objetivação, que é o fato de visar a 

acumulação/reprodução de capital, ou seja, o lucro, se torna de fácil compreensão por parte 

dos discentes, uma vez que a realidade concreta local for tomada como ponto de partida 

para as reflexões.  

Tal exercício caminhará para um movimento dialético em duas vias: do concreto 

para o abstrato, retornando para o concreto; ou mesmo do local, para o global, que retorna 

para o local. Fazer o aluno conceber que os impactos ambientais, presentes em sua realidade 

objetiva, estão atrelados ao modo de produção em que vivemos, e objetivado pelo lucro, é 

de grande valia e mesmo crucial na explanação da produção espacial.   
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O ser humano e a natureza: reflexões sobre a totalidade 

Homem-Espaço-Natureza 
 

 

 

Em um outro momento, cabe mais uma discussão acerca da relação de totalidade 

presente na tríade composta por ser humano, espaço geográfico e natureza.  Como 

anteriormente exposto, o espaço pode ser concebido como elo presente em tal relação 

contraditória entre a natureza em um primeiro momento (mesmo redundante, vamos 

denomina-la enquanto “natureza natural”) e a natureza em um momento posterior 

(chamaremos a de “natureza socializada”). Esta relação, se dá através do trabalho humano, 

é assim que o espaço pode ser entendido enquanto geográfico. 

 

Figura 2: O Espaço enquanto totalidade 

 
Fonte: Adaptado de Moreira (2012). 

 

Dessa forma, o espaço geográfico pode ser entendido enquanto totalidade, uma vez 

que, de forma dialética, é o ponto de mediação na relação contraditória presente entre a 

natureza natural e a natureza socializada e articula uma na outra, tornando-as una e dual 

concomitantemente. Esta explanação junto aos alunos é de fundamental importância, pois 

contribui para a superação de uma visão composta por uma realidade cindida e determinada 

pelo sistema de produção capitalista, onde seres humanos se entendem alheios à natureza. 

O principal objetivo neste momento é fazer com que se entenda que apesar de sermos, nós, 

seres humanos, seres sociais, somos concomitantemente seres naturais, ricos em natureza. 

Uma vez que não se tem esse entendimento, a natureza permanece sob o status de alheia a 

condição humana, contribuindo, desta forma com a visão, que por muitas vezes, que de 

forma explícita, trata o natural como fonte de recursos econômicos, deixando de lado sua 

imperatividade a nossa vida.  
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Roda de conversa: A lógica do capital e os impactos 

socioambientais 

 

Para a execução da atividade, os alunos foram conduzidos ao auditório da escola e 

organizados mais uma vez em círculo. A roda de conversa consiste em uma discussão 

coletiva, mediada e conduzida pelo professor, com o intuito de observar e analisar, de forma 

crítica os discursos dos alunos durante a atividade acerca de suas impressões do cenário 

socioambiental da localidade onde vivem.  

 

Figura 3: Roda de Conversa a lógica de produção vigente e os impactos ambientais 

  

Fonte: O Autor, 2017. 

 

Dentro desta atividade, teve-se como objetivo a elucidação de que os impactos 

ambientais presentes na localidade, onde a comunidade escolar se insere, resultam de lógica 

de produção espacial que se encontra alinhada ao modelo de produção capitalista. Para isso, 

foi perguntado aos alunos quais eram, de acordo com suas perspectivas, os principais 

impactos ambientais identificados na localidade. A partir desse ponto a conversa caminhou 

para reflexões que associam a materialidade da realidade objetiva dos alunos à lógica de 

produção do capital. Dessa forma, aos poucos os impactos ambientais presentes na 

localidade, apontados pelos alunos, passaram a ser “desnaturalizados” e gradativamente 

entendidos como processos históricos, que de uma forma geral são condicionados pela 

sociedade de classes.   
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O que é um rio e como é o nosso rio: atividade de desenho a 

partir da ótica dos alunos 

 

 

Esta roda de conversa consiste em uma discussão coletiva, mediada e conduzida 

pelo professor, com o intuito de observar e analisar, de forma crítica os discursos dos alunos 

durante a atividade acerca de suas impressões referentes a proposta pedagógica realizada 

pelos mesmos anteriormente, que consistiu na elaboração de uma atividade de desenho, 

representando o que é um rio no imaginário do aluno e como de fato ele enxerga o Rio 

Saracuruna. Dentro da atividade, cada aluno expôs e explicou o desenho realizado pelo 

mesmo. A atividade nos traz informações importantes acerca da ótica dos alunos sobre a 

realidade ambiental na qual se inserem. Cabe ressaltar que foi tomado como ponto de 

partida o Rio Saracuruna, que corre nas proximidades da escola e pode ser considerado um 

elemento que nos chama atenção devido a seu elevado nível de degradação ambiental, 

característica comum em córregos que atravessam o espaço urbano, principalmente em 

áreas periféricas às grandes metrópoles, como é o caso do bairro de Santa Cruz da Serra, no 

Município de Duque de Caxias – RJ, onde reside a comunidade escolar. Este rio 

(Saracuruna) reflete a lógica da produção do espaço urbano em periferias, onde a devastação 

ambiental e a negligência das ações públicas são, infelizmente, marcas notáveis.  

Ao analisar os desenhos confeccionados pelos alunos obtivemos diferentes 

respostas no que se refere ao imaginário sobre o que é um rio. Alguns desenhos expõem 

uma concepção do que é um rio de forma idealizada, ou seja, um rio sem marcas da 

degradação humana, como se esquecem que próximos a eles, os alunos, existisse também 

um rio, embora com caraterísticas distintas. Não à toa, muitos dos discentes, quando eu 

pedia para desenhar o “nosso rio” (Saracuruna), me questionavam sobre qual rio eu estaria 

me referindo, uma vez que muitos se referiam ao rio Saracuruna enquanto “valão”.  

Dessa forma, em muitos desenhos (Figuras 4 e 5), o rio imaginado aparece em 

condições ideais, muitas vezes, sem qualquer tipo de interferência humana, passando a ideia 

de uma natureza intocada, idealizada, deixando de lado que nós, seres humanos, também 

fazemos parte dessa natureza.     
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Figura 4: Uma das atividades de desenho realizados pelos alunos 

 
Fonte: O Autor, 2017. 

 

Figura 5: Uma das atividades de desenho realizados pelos alunos 

 

Fonte: O Autor, 2018. 
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De acordo com os exemplos acima, a natureza passa a ser vista como distante, 

quase como que de forma intocada, explicitando a dicotomia entre o social, marcado por 

relações humanas e o ambiental, onde a presença do ser humano se omite, como se o homem 

não fizesse parte desta totalidade. O desenho carrega consigo a concepção de uma natureza 

distante, idealizada, seguindo o mito da natureza intocada1, muito comum sob uma 

perspectiva preservacionista de Educação Ambiental. 

No entanto, este estranhamento entre sociedade e ambiente possui raízes históricas, 

importantes de serem elucidadas, nesse produto, como subsídio conceitual para o trabalho 

do professor junto aos alunos. Em relação a essas reflexões, Gonçalves (2016) nos mostra 

que essa dicotomia remete às sociedades greco-romanas. Os filósofos gregos, conhecidos 

como pré-socráticos possuíam uma concepção de natureza bem mais abrangente e complexa 

em relação à esta que nos dias de hoje se impõe. O filósofo pré-socrático concebe a physis 

(como a natureza era denominada nas sociedades gregas) como totalidade que compreendia 

a totalidade do real: cosmos, deuses, homem, animado e inanimado, sabedoria, política e 

justiça. Tal visão passa a ser alterada por Platão e Aristóteles, que passam a desenvolver 

uma certa primazia pelo ser humano e pelas ideias. Paulatinamente, a concepção natural 

passa ser desumanizada e assim a natureza como não-humana e o ser humano como não 

natural. Os romanos designavam como bárbaros toda sociedade aquela que era tida por eles 

como não civilizada. A palavra “bárbaro” originalmente significava o canto desarticulado 

das aves, portanto, bárbaro era o que era da natureza. Vemos, dessa forma que se estabelece 

uma concepção de natureza que se opõe às práticas sociais, à cultura. E mais, a cultura é 

elevada a um patamar de superioridade e associada ao controle da natureza.  

 Tais visões se encontram presentes até os dias de hoje. Retomando a expressão de 

“dominar a natureza”, esta somente se fundamenta a partir da ideia que o ser humano não é 

natureza. Isso nos possibilita entender a lógica de se pensar a natureza como um recurso, 

uma vez que este ideário se funda na oposição natureza objeto x ser humano sujeito. Daí 

podemos tirar concepções que associam o que é natural como um artificio a ser dominado 

e utilizado a favor das sociedades humana, e até mesmo de a natureza como algo 

descartável, aquilo que se utiliza e depois se descarta, pois perde suas funcionalidades.  

 Duas questões são relevantes a partir dessa concepção: primeiro, ao se pensar o ser 

humano como o dominador da natureza, como agente ativo, ou sujeito deste processo, se 

                                                           

1 O Mito Moderno da Natureza Intocada é o título da obra de Antonio Carlos Sant'Ana Diegues que versa sobre as 

relações simbólicas e do imaginário entre o homem e a natureza, tendo como centro da análise as áreas naturais 
protegidas. No mundo em que a civilização urbano-industrial desenvolveu conhecimentos científicos, tecnologias 

e também meios poderosos de devastação da natureza, rompendo antigas alianças que ligavam o homem à 

natureza, os mitos ainda continuam vivos. Um desses mitos modernos, originário dos países industrializados, se 
refere às áreas naturais protegidas, consideradas pelo ecologismo preservacionista como o paraíso, um espaço 

desabitado, e que a natureza deve ser conservada virgem e intocada. Sucede que esse mito se confronta com outros 

mitos e simbologias que as populações tradicionais moradoras de parques nacionais protegidos (indígenas, 
pescadores artesanais, ribeirinhos) têm em relação ao mundo natural. Esse trabalho é também fruto de pesquisas e 

reflexões sobre o papel da diversidade sociocultural e diversidade biológica na afirmação da necessidade de se 

encontrar uma relação mais harmoniosa entre o homem moderno e a natureza. 
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ignora a própria epistemologia da palavra sujeito. Tal palavra, ao mesmo tempo que possui 

o significado de ser o indivíduo ativo dentro de um processo ou ação, ser sujeito também 

possui a ideia se sujeitar, de ser submetido, determinado a certas circunstâncias. Outra 

questão importante de ser pensada é de que quando se coloca o homem como aquele que se 

apropria, domina e se utiliza da natureza, se esquece que na realidade objetiva são alguns 

poucos homens que possuem verdadeiramente a “propriedade” da natureza. A maioria dos 

homens não a possui.  

 De acordo com Gonçalves (2016), o desenvolvimento e consolidação das religiões 

de base judaico-cristã influenciou na divisão homem-natureza bem como na divisão 

espírito-matéria. Essa premissa finca bases no preceito dogmático que afirma que: o homem 

foi criado à imagem e semelhança de Deus. Dessa forma, o homem é dotado de um certo 

privilégio perante os demais elementos que compõem a realidade. Na Idade Média, o 

cristianismo fará sua própria leitura na separação espírito-matéria, diferente da concepção 

aristotélico-platônica. Enquanto na filosofia grega somente a ideia era perfeita, em oposição 

a realidade mundana, a Igreja prega a existência de um Deus, perfeito, se opondo à 

imperfeição do mundo material. No entanto, é na modernidade, a partir do paradigma 

cartesiano que essas dicotomias homem-natureza, espírito-matéria, sujeito-objeto se 

tornam mais completas.  
[...] em lugar dessa filosofia especulativa que se ensina nas escolas, se 

pode encontrar uma filosofia prática, pela qual, conhecendo a força e 

as ações do fogo, da água, do ar, dos astros, dos céus e de todos os 

outros corpos que nos cercam, tão distintamente como conhecemos os 

diversos misteres de nossos artífices, poderíamos empregá-los da 

mesma maneira em todos os usos para os quais são adequados, e assim 

tornar-nos como que senhores e possuidores da natureza. 

(DESCARTES, 1998, p. 79). 
 

A afirmação de Rene Descartes, em seu “Discurso do Método”, marcam as bases 

do pensamento moderno, onde se destacam dois principais aspectos: o caráter pragmático 

conferido ao conhecimento, que vê a natureza como recurso2 e o antropocentrismo, onde o 

ser humano figura o centro do mundo e instrumentalizado pelo método científico pode 

penetrar os mistérios da natureza e se tornar-se “senhor e possuidor da natureza”.  

 Entretanto, Gonçalves (2016, p. 34) nos afirma que,  

 
O antropocentrismo e o sentido pragmático-utilitarista do pensamento 

cartesiano não podem ser vistos desvinculados do mercantilismo que 

se afirmava e já se tornava, com o colonialismo, senhor e possuidor 

de todo o mundo. Afinal, na Idade Média, a riqueza dos senhores 

feudais e da Igreja advinha da propriedade da terra e, na verdade, da 

exploração dos servos que para a utilizarem pagavam um tributo ou 

renda. Com o desenvolvimento mercantil e, com ele, da burguesia a 

riqueza passa cada vez mais a depender da técnica. [...] A pragmática 

filosofia cartesiana encontra um terreno fértil para germinar. O 

                                                           

2 De acordo com o Dicionário Aurélio, a palavra recurso também possui significado de Meio; o que 

serve para alcançar um fim. 
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antropocentrismo consagrará a capacidade humana de dominar a 

natureza. Esta, dessacralizada já que não mais povoada por deuses, 

pode ser tornada objeto e, já que não tem alma, pode ser dividida, tal 

como o corpo já o tinha sido na Idade Média. É uma natureza-morta, 

por isso pode ser esquartejada... 

 

O Autor supracitado ainda afirma que com a Revolução Industrial e consolidação 

da ordem burguesa tais concepções são reforçadas, 

 

O século XIX será o do triunfo desse mundo pragmático, com a 

ciência e a técnica adquirindo, como nunca, um significado central na 

vida dos homens. A natureza, cada vez mais um objeto a ser possuído 

e dominado, é agora subdividida em física, química, biologia. O 

homem em economia, sociologia, antropologia, história, psicologia, 

etc. Qualquer tentativa de pensar o homem e a natureza de uma forma 

orgânica e integrada torna-se agora mais difícil, até porque a divisão 

não se dá somente enquanto pensamento. (GONÇALVES, 2016 p. 

34). 

 

 Dessa forma, pode-se afirmar que com desenvolvimento e consolidação do modelo 

capitalista de produção e consequente divisão técnica e social do trabalho, o pensar de modo 

fragmentado se torna imperativo, e os que pensavam diferente dessa lógica eram tidos como 

irracionais, idealistas e românticos. O progresso da história era utilizado para fundamentar 

a segmentação, que agora extrapolara as formas de pensar e conceber a realidade e se 

materializava nos modos de produção e desenvolvimento das sociedades.  

 

A ideia de uma natureza objetiva e exterior ao homem, o que 

pressupõe uma ideia de homem não-natural e fora da natureza 

cristaliza-se com a civilização industrial inaugurada pelo capitalismo. 

As ciências da natureza se separam das ciências do homem; cria-se 

um abismo colossal entre uma e outra e, como veremos mais adiante, 

tudo isso não é só uma questão de concepção do mundo. 

(GONÇALVES, 2016 p. 35). 

  

Tal distanciamento na relação homem natureza pode ser conduzido a uma ótica de 

entender a natureza enquanto mera fonte de recursos necessárias para a manutenção das 

formas de produção presentes no modelo de reprodução do capital. No trecho abaixo 

extraído de uma das rodas de conversa realizadas juntos aos discentes, um dos alunos emite 

a seguinte fala: “a gente vive da natureza”. Esse é um discurso que possui muita força; 

tamanha sua amplidão e intensidade que tal ideologia possui, que é cristalizada na forma de 

senso comum. Por mais que ao longo da interação discursiva os alunos seguissem um 

discurso de que os serem humanos também são e fazem parte da natureza, ao emitir essa 
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fala o aluno não somente exterioriza a natureza da essência humana, mas também a delega 

a uma instancia inferior, a um substrato, como se as sociedades estivessem em um nível 

hierárquico superior e recorressem à natureza (em nível hierárquico abaixo) somente para 

extrair suas necessidades. No entanto, as representações ‘dos rios reais’, ou seja, aquele que 

faz parte da realidade objetivas dos alunos, muitas vezes são marcadas pela degradação 

ambiental. Já nesses desenhos podemos perceber a presença dos seres humanos.  

 Em outros desenhos já conseguimos identificar distinções no que se referem ao 

imaginário de rio por parte dos discentes. A idealização de rio (desenho da esquerda), agora 

segue no sentido de conceber a relação entre seres humanos e ambiente de forma harmônica, 

como podemos observar nas figuras 6, 7, 8 9, e 10.  

 

Figura 6: Uma das atividades de desenho realizados pelos alunos 

Fonte: O Autor, 2017. 
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Figura 7: Uma das atividades de desenho realizados pelos alunos 

 
Fonte: O Autor, 2017.  

 

Figura 8: Uma das atividades de desenho realizados pelos alunos 

 

Fonte: O Autor, 2017. 
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Figura 9: Uma das atividades de desenho realizados pelos alunos 
 

 

Fonte: O Autor, 2018. 

 

Figura 10:Uma das atividades de desenho realizados pelos alunos   

 

Fonte: O Autor, 2017. 
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Em ambos exemplos acima, o desenho da esquerda, que retrata o que o aluno 

entende por um o rio em seu imaginário, se apresentam límpido, onde seres humanos 

buscam, nele, sua subsistência. Tal perspectiva, exposta pelos alunos ao conceberem a 

relação entre o ser humano e natureza, acenam para a caracterização de um outro patamar 

de sociedade: uma organização social em que seres humanos se entendam como parte 

daquela natureza e nela busquem a perpetuação de sua existência, a partir de sua relação 

metabólica com o meio. Dessa forma, este discurso, mesmo não textual, transita sob os 

pressupostos de Educação Ambiental Crítica, deixando nítido a sua perspectiva de 

transformação. 
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A ida a campo: o debate das questões ambientais a partir do 

estudo do meio 
 

 

Uma das formas de promoção do estudo do meio se teve através de um trabalho de 

campo, uma vez que este configura-se como viés prático capaz de promover a Educação 

Ambiental transformadora de forma interdisciplinar, pois ao nos depararmos, diretamente, 

frente a frente com a realidade socioambiental exposta, as especificidades de uma única 

disciplina escolar não esgotariam a análise ali latente.  

Acreditamos que o estudo do meio, principalmente a partir da elaboração de 

trabalhos de campo, se configurem como importantes ferramentas didáticas, em especial 

para a Geografia, ao permitir que os alunos vivenciem na prática conceitos trabalhados em 

sala de aula. Seguindo tais pressupostos, idealizou-se um trabalho de campo, onde os alunos 

traçaram um percurso caminhando às margens do Rio Saracuruna, possibilitando-os a 

observação e reflexão sobre o quadro socioambiental exposto. 

 

Figura 11: Alunos durante o percurso as margens do Rio Saracuruna 

 

Fonte: O Autor, 2018. 
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Durante a atividade os alunos identificaram uma série de impactos socioambientais. 

A elevada presença de lixo às margens do rio, de fato é o que mais chama atenção. No 

entanto os alunos, provavelmente por residirem nas proximidades do Rio Saracuruna, não 

se surpreenderam mediante a tal realidade. Ocorre uma certa “naturalização” desta 

realidade, uma vez que esta compõe o dia-a-dia dos moradores da localidade, que 

infelizmente são obrigados a conviver cotidianamente com esta situação. As Figuras 12 e 

13 demostram o acúmulo de lixo nas margens do rio.  

 

Figura 12: Depósito de lixo as margens do Rio Saracuruna 

 

Fonte: O Autor, 2017. 
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Figura 13: Depósito de lixo as margens do Rio Saracuruna 

 

Fonte: O Autor, 2017. 

 

Durante o percurso foi possível avistar também, de forma quase que contraditória, 

uma placa, confeccionada pelos moradores locais, na qual estava escrito “Proibido jogar 

lixo nesse local” (Figura 14). Tal ação promovida pelos residentes da localidade exprime 

o anseio por mudanças, principalmente no tocante às questões socioambientais, uma vez 

que esses moradores são afetados diretamente por essa realidade. São comuns os casos de 

doenças infecto parasitárias, tais como a Dengue, a Febre Chikungunya, Zica Vírus, e 

mesmo leptospirose, onde seus respectivos vetores encontram, nestas condições, foco de 

proliferação, e assim assolam os indivíduos da localidade com essas enfermidades. 
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Destacamos aqui, que os alunos, nas atividades pedagógicas anteriormente realizadas, já 

haviam denunciado a questão do lixo, bem como a proliferação de doenças que afligem a 

comunidade. 

Figura 14: Placa localizada às margens do Rio Saracuruna. 

 

Fonte: O Autor, 2018. 

 

Existem outras questões diretamente associadas à questão do lixo, bem como às 

características morfoclimáticas da localidade. Devido à maior concentração do índice 

pluviométrico nos meses mais quentes do ano, o Rio Saracuruna inunda e suas águas tomam 

as áreas de várzea, muitas vezes invadindo as residências, fazendo com que o lixo seja 

depositado dentro das casas – além de gerar muitas perdas materiais (e imateriais, como a 

morte de pessoas) à população.  

Ao longo do percurso realizado durante o trabalho de campo, outras questões 

foram identificadas. Aquela realidade reflete um processo de urbanização desordenada, 

típico das periferias. Esse processo, no entanto não pode ser entendido como resultado das 

decisões dos indivíduos. Na realidade a população habita as margens dos rios por não ter 

muitas alternativas frente essa situação. Pode-se observar a existência de casas em ambas 

as margens imediatas do Rio Saracuruna. 
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Figura 15: Residências às margens do Rio Saracuruna 

 

Fonte: O Autor, 2018 

 

Figura 16: Residências às margens do Rio Saracuruna 

 
Fonte: O Autor, 2018. 

 

Na realidade a ocupação de áreas de risco é resultante do descaso histórico das 

autoridades competentes, que expõe a total ausência de políticas de zoneamento. Áreas 

localizadas às margens de rios, “naturalmente” sofrem com processos inundação e quando 
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essas áreas estão localizadas em regiões de planície, como é o caso do bairro de Santa Cruz 

da Serra, essas áreas de inundação são ampliadas.  A ilustração abaixo (Figura 17) elucida 

esta questão. 

Figura 17: Perfis de relevo abrigando cursos d’água 

 

Fonte: Adaptado de Valente (2009).  
 

A partir da imagem acima observamos a distinção do curso d’água, por onde 

circula a água na maior parte do tempo (calha), e uma área adjacente, ou seja o leito maior, 

que é bem delimitado e usado pelo rio para expansão em épocas de chuvas intensas. 

Comparativamente em relação às regiões onde as encostas são mais íngremes, nas regiões 

de relevo mais plainado, o leito maior é menos definido, predominando as várzeas, que 

também são áreas naturais de expansão. Quando os aumentos de vazões ficam restritos à 

calha, ocorrem, as cheias, quando extravasam a calha, ocupando, em parte ou no todo, o 

leito maior ou a várzea, tem-se as enchentes. Se há ocupação dos leitos maiores e das 

várzeas com construções e plantações, as enchentes vêm e cobrem tudo com água, são as 

inundações, como abordado na imagem (Figura 18) abaixo. 
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Figura 18: Residências às margens do Rio Saracuruna 

 

Fonte: Adaptado de Min. Cidades/IPT (2007). 

 

É importante não perdermos de vista  que, embora o termo “inundação” 

usualmente represente uma conotação negativa, de desastre e danos, as inundações possuem 

vários efeitos positivos, tanto de caráter ecológico como econômico. Não obstante, são os 

impactos negativos que, com o processo de urbanização e adensamento, tendem a ser 

relevantes nas áreas urbanas. As características socioeconômicas da comunidade exposta, o 

padrão de uso e ocupação do solo, a ocorrência do evento e as características da cheia 

definem a magnitude dos danos da inundação nas áreas atingidas. 

A grande questão é que o descaso das autoridades frente esta situação, a partir da 

ausência de uma política de zoneamento, permitiu que essas áreas fossem ocupadas, e dessa 

forma a todo verão (período de elevação do índice de chuvas) essa questão é tida como no 

dito popular, uma “tragédia anunciada”. Basta lembrarmos que o munícipio de Duque de 

Caxias, onde Santa Cruz da Serra está inserido, dentre outros municípios, tais como, São 

João de Meriti, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, se encontram em uma região do Estado 

do Rio de Janeiro nomeada como Baixada Fluminense (Figura 19).  
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Figura 19: Mapa Hisposométrico do Estado do Rio de Janeiro 

         
Fonte: https://mapasblog.blogspot.com/2011/11/mapas-do-estado-do-rio-de-janeiro.html Acesso em 

12/11/2018. 

 

 

Outro impacto socioambiental latente, e identificada durante a execução do 

trabalho de campo, se refere à questão do esgoto. Observamos o lançamento de esgoto “in 

natura” no Rio Saracuruna (Figura 20). Mais uma vez, o poder público se mostra 

negligente, uma vez que, assim como a coleta de lixo, é ineficiente não atendendo a 

comunidade como um todo. Não existe um sistema de abastecimento de água encanada e 

tratada, bem como o recolhimento e tratamento de esgoto na comunidade como um todo. 

Os resultados ficam nítidos na paisagem, marcada pela degradação sócio ambiental.   

 

 

 

https://mapasblog.blogspot.com/2011/11/mapas-do-estado-do-rio-de-janeiro.html
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Figura 20: Emissão de esgoto in natura nas águas do Rio Saracuruna 

 

Fonte: O Autor, 2018. 

 

É Importante apontar que os alunos já haviam sinalizado todas essas questões 

relacionadas ao quadro socioambiental ao longo da realização das atividades. 
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Do concreto ao abstrato: reflexões acerca das questões 

socioambientais latentes observadas 
 

 

Em um outro momento, realizou-se uma outra roda de conversa. Desta vez 

objetivou-se promover o debate entre os alunos acerca das características observadas a 

partir do trabalho de campo realizado. Mediados pelo professor, os alunos mais uma vez se 

organizaram em círculo e expuseram suas considerações sobre as caraterísticas 

socioambientais deparadas na localidade. Dessa forma a proposta teve como objetivo 

fomentar reflexões a partir da realidade objetiva materializada e presente no cotidiano dos 

alunos. 

Figura 21: Roda de conversa do concreto ao abstrato 

 

Fonte: O Autor, 2018. 

 

 Todas as questões no tocante à realidade socioambiental identificadas pelos alunos, 

no decorrer do trabalho de campo, foram abordadas durante essa roda de conversa. As 

imagens anteriormente aqui utilizadas com o objetivo de caracterizar as particularidades de 

sítio da região (Figuras 17, 18 e 19) foram empregadas nesta discussão, bem como as 

notícias a seguir (Figuras 21 e 22) que relatam eventos de inundação na localidade.  
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    Figura 21: Episódio de inundação em 2013            Figura 22: Episódio de inundação em 2016                      

       

 

Fonte: Disponível no site: 

http://g1.globo.com/rio-de-

janeiro/noticia/2013/03/casas-do-distrito-de-

xerem-rj-ficam-ilhadas-apos-temporal.html 

Acessado em 25/07/2018. 

Fonte: Disponível no site: 

https://oglobo.globo.com/rio/apos-chuva-

forte-rio-saracuruna-transborda-em-duque-

de-caxias-20649409 Acessado em 

25/07/2018. 

 

 

 

 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/03/casas-do-distrito-de-xerem-rj-ficam-ilhadas-apos-temporal.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/03/casas-do-distrito-de-xerem-rj-ficam-ilhadas-apos-temporal.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/03/casas-do-distrito-de-xerem-rj-ficam-ilhadas-apos-temporal.html
https://oglobo.globo.com/rio/apos-chuva-forte-rio-saracuruna-transborda-em-duque-de-caxias-20649409
https://oglobo.globo.com/rio/apos-chuva-forte-rio-saracuruna-transborda-em-duque-de-caxias-20649409
https://oglobo.globo.com/rio/apos-chuva-forte-rio-saracuruna-transborda-em-duque-de-caxias-20649409
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     Figura 23: Episódio de inundação em 2013              Figura 24: Condição normal do Rio             

   

Fonte: Disponível no vídeo:             Fonte: O Autor, 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=Sc-v 

0Hkawsc Acessado em 25/07/2018.

 

        Figura 25: Episódio de inundação em                   Figura 26: Condição normal do Rio  

                                  2013                     Saracuruna

  

Fonte: Disponível no vídeo:           Fonte: O Autor, 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v= 

Sc-v0Hkawsc Acessado em 25/07/2018. 

 

As imagens acima também foram utilizadas durante a roda de conversa. Por mais 

que as famílias de alguns alunos tenham sido diretamente afetadas na ocasião, muitos não 

recordam em função da pouca idade à época. Logo, o uso das imagens comparativas fez 

com que os alunos tivessem reais dimensões do evento. 
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E como poderia ser o nosso rio? Trabalhando a perspectiva de 

transformação a partir das artes 
 

 

 

Essa atividade, pressupõe uma proposta interdisciplinar e foi desenvolvida 

juntamente com a disciplina de Educação Artística. Esta atividade tinha como objetivo que 

os alunos promovessem intervenções em uma fotografia do Rio Saracuruna (Figura 27) 

expondo como poderia ser essa realidade sob suas respectivas idealizações.   Como essa 

atividade foi realizada após a visita ao meio e ao debate realizado a partir dessa visita, 

tínhamos como objetivo observar as possíveis transformações na forma como o grupo de 

alunos idealizaria a natureza local. 

 

Figura 27: Imagem utilizada como base para a atividade interdisciplinar 

 
Fonte: O Autor, 2017. 

 

Abaixo, temos um dos trabalhos frutos da atividade interdisciplinar realizada em 

conjunto com a disciplina de Educação Artística.  
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Figura 28: Um dos trabalhos da atividade interdisciplinar 

 
Fonte: O Autor, 2018. 

 

Neste exemplo, observa-se a presença de um indivíduo carregando baldes d’água, 

uma nascente, flores, animais (cachorro). Todos esses elementos retratam a existência de 

vida biológica. Até mesmo as cores utilizadas ao pintar, como se “dessem vida” à imagem. 

E no caso específico do rio, o predomínio do azul indica melhores condições ambientais 

deste elemento, diferentemente da coloração escura do rio na realidade. A presente fonte de 

água potável, a relação sociobiológica entre os elementos na natureza (dentre eles, 

orgânicos, como plantas, animais e seres humanos e inorgânicos, tal como a água do rio) 

acenam para a caracterização de um outro patamar de sociedade. Uma organização social 

em que seres humanos se entendam como parte daquela natureza e nela busquem a 

perpetuação de sua existência a partir de sua relação metabólica com o meio.  

A imagem a seguir (Figura 29) também nos traz sinais de uma perspectiva de 

sociedade. A presença de seres humanos vivendo na e da natureza é retratada pela ação de 

um ser humano obtendo seus meios de vida, no caso, através da pesca, o que corrobora para 

o anseio de mudanças para aquela realidade, de forma que a relação entre ser humano e 
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natureza mais harmônica, mais justa, mostrando que existe outras possibilidades de uso e 

produção do espaço, distintas da realidade daquela localidade. A “valorização” das 

habitações (agora coloridas) reforça este enunciado.  Fica evidente a busca por uma nova 

sociedade, que esteja fundada em pilares que o insiram como parte da natureza e dela 

vivendo.  

Figura 29: Um dos trabalhos da atividade interdisciplinar 

 

Fonte: O Autor, 2018.  
 

Dessa forma, este discurso, mesmo não textual, transita sob os pressupostos de 

Educação Ambiental Crítica, deixando nítido a sua perspectiva de transformação, sem um 

desacoplamento dos seres humanos à realidade local. 

Já no exemplo a seguir (Figura 30), mais uma vez, o fato que nos salta atenção é 

o distanciamento existente na relação homem-natureza. A natureza passa a ser vista como 

distante, quase como que de forma intocada, explicitando a dicotomia entre o social, 
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marcado por relações humanas, e o ambiental, onde a presença do ser humano se omite, 

como se o homem não fizesse parte desta totalidade. 

 

Figura 30: Um dos trabalhos da atividade interdisciplinar 

 
Fonte: O Autor, 2018. 

 

 

Já a partir da observação da atividade produzida por uma dupla de alunos, 

apresentado na Figura 31, identificamos um caráter elitista, onde ocorre uma valorização 

simbólica de áreas nobres e da região metropolitana.  
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Figura 31: Um dos trabalhos da atividade interdisciplinar 

 
Fonte: O Autor, 2018. 

 

Na imagem nota-se que os alunos inseriram um recorte fotográfico onde 

visualizamos as praias da zona sul da cidade do Rio de Janeiro, localidade de destaque não 

somente no Brasil, mas também em âmbito mundial. Todo ano a cidade do Rio de Janeiro 

recebe elevado contingente de turistas e esta área é apresentada como referência dentre os 

pontos turísticos. Tamanho é o renome turístico dessas áreas que são elevadas ao status de 

“cartão postal” da cidade.  
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Figura 31: Cartão Postal das praias do Rio de Janeiro 

 

Fonte: Disponível em: http://www.acheiviagem.com.br/praia-de-copacabana-em-rio-de-

janeiro/25/atracao.html acesso em 17/09/2018 Acesso em: 17/09/2018. 

 

Tal reconhecimento dessas áreas é fruto do capital imobiliário/turístico atuantes 

nessas localidades que assim transforma e valora estes espaços a partir das características 

da paisagem3. Muitas vezes esses processos são acompanhados do fenômeno de 

gentrificação e, consequentemente, da segregação sócioespacial. Dessa forma é criado um 

ideário sob essas áreas que é difundido mundo a fora4. Cria-se então uma construção 

                                                           

3 Segundo Lefebvre (2001, p.89), os elementos “naturais” são introduzidos no grupo das novas 

necessidades, necessidades históricas, em particular urbanas e industriais e servem de mediação na 

produção, da repartição e da distribuição. O setor imobiliário acha nessa nova necessidade uma forma 

de agregar valor aos “bens naturais”, capturando, assim, mais-valia à propriedade. 

 
4 Com a intensificação do processo de globalização, fomentada por seus mais variados atores, torna-

se mais evidente, a interferência sobre as paisagens, Salgueiro (2001) aborda a temática e chama a 

atenção para a “intensificação da exploração econômica da paisagem no mundo capitalista”, 

observada especialmente na ação de agentes ligados ao turismo. Verri (2008) destaca que signos 

http://www.acheiviagem.com.br/praia-de-copacabana-em-rio-de-janeiro/25/atracao.html%20acesso%20em%2017/09/2018
http://www.acheiviagem.com.br/praia-de-copacabana-em-rio-de-janeiro/25/atracao.html%20acesso%20em%2017/09/2018
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ideológica tão expressiva que passa a ser naturalizada, se tornando um senso comum dentro 

das sociedades que passam a criar hierarquizações simbólicas de acordo com a valorização 

do espaço. Não é de se admirar que jovens estudantes elejam esses espaços valorizados 

como simbolicamente prioritários, ao passo que preterem sua própria realidade, realidade, 

esta, marcada por um quadro socioambiental totalmente nas antípodas de suas concepções.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

característicos como certas paisagens espetaculares materializam-se na televisão, cinema, revistas, 

folders das agências de ecoturismo, ganhando imediatamente um valor. 
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Juntando palavras: a produção textual a partir da realidade 

objetiva 
 

Já em um outro momento, também posterior à visita ao meio e ao debate realizado 

a partir dessa visita, foi desenvolvida uma proposta pedagógica interdisciplinar em conjunto 

com a disciplina de Língua Portuguesa. Nessa atividade os alunos elencaram palavras, que 

segundo eles se relacionariam com o rio. Posteriormente, eles deveriam compor um texto a 

partir de um gênero textual a sua escolha.  

 

Figura 34: Um dos trabalhos da atividade interdisciplinar 

 

Fonte: O Autor, 2018. 
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A partir do exemplo exposto acima, mais uma vez observamos a relação lixo – 

poluição – doenças infectoparasitárias. Os alunos partem de sua realidade concreta 

apontando as consequências diretas do quadro socioambiental exposto. A ocorrência de 

inundações, categorizadas enquanto tragédias, a questão da ineficiência da coleta de lixo e 

sua imediata influência na geração de doenças retratam parte do cotidiano da localidade e 

as condições em que a comunidade é obrigada a viver.  

Importante ressaltarmos que este trabalho reflete o reconhecimento da omissão das 

autoridades bem como a força que o capital possui, exemplificado a partir da figura da 

fábrica. O esgoto sendo lançado no rio in natura, as fábricas despejando seus rejeitos fazem 

parte do dia a dia da comunidade local. Estão lá, cristalizados, marcando o espaço e 

expostos, ou seja, compondo o aspecto visível (dentre outros sentidos, reforçamos a questão 

visual pela sua imediatidade.  

Relembrando comparativamente o início da implementação da pesquisa, o 

discurso dos alunos não continha tais exemplificações. Não que estes processos não 

ocorressem, estavam lá, no entanto invisibilizados, pelo menos nos discursos. Os alunos 

poderiam até notar tais fenômenos, mas eram naturalizados e dessa forma não compunham 

seus discursos. Outra vez nos deparamos com a naturalização que a ideologia conduz à 

interpelação dos sujeitos mediante à certas práticas sociais (como os processos expostos, 

assim como os discursos) ao senso comum. Uma vez que tais práticas passam a ser 

confrontadas no micro contexto, em instituições como a escola, certas práticas (e discursos) 

passam a ser “desnaturalizados”, ou seja, identificados e questionados.  

O desenvolvimento de atividades sob uma perspectiva interdisciplinar, como as 

desenvolvidas juntamente com as disciplinas escolares de Educação Artística e Língua 

Portuguesa nos possibilitaram uma abordagem mais ampliada das questões socioambientais 

da localidade em que se insere a comunidade escolar, assim como forneceram respostas 

positivas por parte do discurso produzido pelos alunos. Mesmo que de forma discreta e 

passando por oscilações percebe-se que a partir da confrontação dos discursos no micro 

contexto (no ambiente escolar, no caso) acenam para a transformação da realidade objetiva 

dos alunos.    
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As pedras pelo caminho: as dificuldades encontradas 

 

 

Ao longo da implementação das atividades descritas aqui nesse caderno de 

propostas pedagógicas, indubitavelmente, dificuldades foram encontradas. É importante 

destacarmos todos os empecilhos que ocorreram para a realização de tais atividades, uma 

vez que espera-se que este produto sirva como diretriz aos docentes que visam a abordagem 

do tema em Educação Ambiental sob uma perspectiva interdisciplinar. Expor tais 

obstáculos é de fundamental importância para que os leitores tenham as reais dimensões 

acerca das “pedras a serem encontradas ao longo do caminho” e dessa forma, de antemão, 

possam projetar alternativas de acordo com a realidade concreta em que se situam.  

Tal exercício de reflexão sobre as dificuldades encontradas nos processos 

pedagógicos é importante também para não transmitir a falsa impressão sobre o 

desenvolvimento de projetos dessa natureza. Ao se omitir esses obstáculos dos leitores, cria-

se uma projeção de que este trabalho foi implementado sob condições ideais, quando na 

realidade não foi. Qualquer docente (com mais ou menos experiência docente) sabe de toda 

a problemática de se propor a realizar projetos dentro do ambiente escolar. Espera-se que a 

partir deste caderno de propostas pedagógicas, surjam mais e mais iniciativas dentro desta 

perspectiva. Mostrar um pouco dessa realidade é dizer que é possível (tal proposta), sem 

criar falseamentos, que inclusive podem repelir outras iniciativas.  

Entendemos dessa forma, pois percebemos que quando um professor avalia 

realidades educacionais como utópicas, ao invés de contribuir para um sentimento de 

mudança, corrobora com o pensamento do “isso é impossível de ser feito na minha escola”. 

Os obstáculos foram diversos. A composição curricular e a grade horária da escola que 

dificulta o encontro e o diálogo docente, dificultando o trabalho coletivo. É importante frisar 

que nem todos colegas professores estão dispostos ao trabalho em conjunto, rechaçando 

tentativas na construção de uma proposta pedagógica interdisciplinar. O descaso das 

autoridades com o ensino público é outro fator determinante. O visível sucateamento de 

escolas percebido pela falta de investimentos e recursos, assim com problemas estruturais, 

contribuem para inviabilidade de muitas propostas. No nosso caso, falando agora em 

específico do município de Duque de Caxias, muitas escolas encontram-se com a estrutura 

física muito mal conservada, o que cria um desestímulo no trabalho docente. Além disso, 

governo municipal vem prejudicando diretamente os profissionais da educação, com o 

atraso nos pagamentos e retirada de direitos conquistados pela categoria. Paralisações e 

greves, infelizmente, se tornaram uma constante nos últimos anos, como forma de 

resistência. Este último fato dificultou (e muito) a implementação deste projeto.  

 Uma outra questão relevante é o cenário da segurança pública em que se encontra 

o bairro de Santa Cruz da Serra, onde a unidade escolar se insere. Não diferente da realidade 

das periferias de grandes metrópoles, a localidade sofre com o conflito entre grupos de 
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narcotraficantes de facções rivais, que aliados à política de combate repressivo ao tráfico 

de drogas, promovido pelos sucessivos governos do estado do Rio de Janeiro, assolam a 

população local com um visível rastro de violência. Por muitas vezes atividades propostas 

tiveram que ser canceladas (como a atividade de campo, cancelada e remarcada inúmeras 

vezes) por não se poder oferecer segurança aos alunos e aos profissionais envolvidos. O que 

nos fez refletir e chegar à conclusão de que o debate das questões ambientais para esta 

comunidade é imperativo, no entanto, está longe se ser um fato isolado mediante a muitos 

outros problemas que a localidade enfrenta.  

Não se pode furtar à realidade, ainda mais uma realidade tão gritante que é a questão 

da educação em nosso país. Os educadores estão presentes na escola, lá vivenciam a essa 

realidade dura, principalmente (mas, não exclusivamente) no sistema público de educação.5  

Propomos um trabalho factível, sem projeções ideais, sem falseamentos e principalmente 

fundado no “chão da escola”, como ela é. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

5 Entendemos que também existem problemas na rede privada de educação, no entanto, de forma geral, de 

natureza diferente do ensino público.    
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Algumas Considerações  

 

 

O presente caderno de propostas pedagógicas, como já sinalizado, foi estruturado 

em orientações para docentes (em específico os de geografia), e desenvolvido paralelamente 

à pesquisa (RE)DESCOBRINDO O RIO SARACURUNA: Uma proposta interdisciplinar 

para abordagem do tema em Educação Ambiental. A partir de um processo contínuo de 

ação-reflexão-ação das práticas pedagógicas empregadas e planejadas no projeto inicial, e 

implementadas ao longo do desenvolvimento dessa pesquisa.  

Todas as práticas pedagógicas implementadas, ao abordarem a temática ambiental 

de forma crítica dentro do ambiente escolar, apontam diretrizes e sugestões que poderão 

contribuir para a promoção de uma Educação Ambiental transformadora, a partir do estudo 

em Geografia. Importante destacar que todas as propostas pedagógicas partiram do 

cotidiano dos alunos, para a promoção de reflexões que articulassem as questões ambientais 

da localidade. 

Dessa forma, as considerações trazidas a partir da aplicação de nosso Produto 

Educacional, apontam que a Geografia (não somente como área do conhecimento, mas 

também como disciplina escolar), se abordada sob uma perspectiva crítica, é terreno 

fecundo para a implementação de uma Educação Ambiental efetiva, que possa contribuir 

para mudanças capazes de possibilitar transformações subjetivas nos indivíduos, e assim 

contribuir para a superação desta realidade em que nos deparamos, marcada pelo desprezo 

ambiental em função da ordem capitalista vigente. 
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